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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 1صفحة ) 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 يالشهر فريم ىعل دوالر اليورو حركة،  هللا سبحان غريبة حاجة الحظت الشارتات يف بقلب وانا

 

 الدقيقة فريم على اما

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 2صفحة ) 

 نتوقع ان ممكن فهل. .  يالشهر فريم على الشكل نفس محاكاة يحاول الدقيقة فريم على الزوج

 االيام هعن تسفر ماسوف ونرى نتابع ؟ الدقيقة فريم يف هحركت على بناءا قادمة لشهور الزوج حركة

=================== 

 االن الوضع

 

 نجيالسكالب لهواة نجيسكالب حلوة بيع فرصة هفي فكرة على بس النموذج نفس ييحاك ان فشل لالسف

 . يالفاض على الموضوع فتح من بدل هاهو بحاجة استفدنا كويس

=================== 

 

 هلل والحمد نجياالسكالب هدف حققت



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 3صفحة ) 

 

=================== 

 5 واستوب نقطة 10 بهدف مرة كمان ندخل طيب

 

 هللا بركة على

=================== 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 4صفحة ) 

 نجياالسكالب لهواة فرصة يوه الدقيقة فريم على االخيرة القمة من يسداس شكل على يتحرك الزوج

 القمة كسر مع الصفقة وتلغى الشكل يلغى

 

=================== 

 الثانية المحطة مشارف الى وصلنا

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 5صفحة ) 

 عارفين يالل الرجالة يف البركة العموم على الرحلة اتابع هاقدر ومش االن اغادر مضطر ولالسف

،  االعلى المستوى فوق االغالق هو واالستوب مستوى كل كسر بعد بيع دايما والصفقات،  الطريقة

 . هللا شاء ان 360 الزاوية الى نصل ان الى

=================== 

 حمدان عالء بواسطة كتبت مشاركة

  ؟ واضح قاع اقل ىعل المؤشر نضع هل الحالية القمة كسر حالة في

،  جديد قاع او قمة يتكون ان الى تنتظر هعند من تحسب يالذ القاع او القمة كسر بعد يغال يا ال

 . هاول من هاالتجا يأخذون الذين الرواد من تكون ان البد. .  همنتصف من الطريق التأخذ

=================== 

   XXhusseneyXX بواسطة كتبت مشاركة

 معاك وادخل موجود انك ةفرص لتق اناة منحوس ناس يف بس. .  حمادة استاذ يا وهللا صادق

 المنحوس هلل الحمد بس،  ارباح نحقق علشان شويه اللوت يعلأو 45 ةزاوي من وبعت اسكالبينج

 اليورو تقولنا العرب جان يا ياريت،  انفجر اليورو بيع دخلت انا . . فعل شاء ماو هللا وقدر منحوس

 ؟ اين الى

 يد بالمشاركة عليك هارد انا يحسين ياعم هاي. .  باهلل اال قوة وال حول ال

 " hamadasalam بواسطة كتبت مشاركة"

  45 الزاوية الى الوصول عند اخرى مرة تبيع



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 6صفحة ) 

 

 الننا العلى 45 الزاوية كسر االستوب يكون يبقى المستوى من االقتراب عند هنا من نبيع عايزين لو

 . نجيسكالب داخلين طبعا

 "االقتباس انتهى"

 واحد كسر،  مستويات وقدامك كبير بلوت بتدخل النك غلطة محتاج مش نجياالسكالب عارف وانت

 لليورو ينظر وجهة قايل هلس انا. .  العموم على االنفجار؟ تستنى هلي فورا بتخرج اتجاهك عكس

 الى سيعود هللا شاء ان عندها ومن 13639 الى هيروح يبقى 13555 كسر لو لحلموس باالمس

 كـوهدف 13640 من او 13597 هنا من تبرد ممكن يسمح حسابك لو ييعن،  اخرى مرة 13555

 . هللا شاء ان 13555 نقطة

=================== 

 

 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 7صفحة ) 

   4xtrade بواسطة كتبت مشاركة

 احد يف ذكرت وان سبق. .  اليورو على استفسار يلد،  hamadasalam اخ عليكم السالم

 1.3144 القاع يعتبر هل،  2011-5-11 يوم 1.4939 عند تاريخية قمة لليورو توجد انه مواضيعك

 . يتحيات. .   ؟ يتاريخ قاع 2011-10-4 يوم

 ههذ ان المواضيع احد يف ايضا وذكرت تاريخية القمة ان ذكرت نعم. .  هللا ورحمة السالم عليكم

 يولك 13420 عند االولى الدورة نهاية ييعن،  االتزان الى لتصل يالدايل على دورتين يلزمها القمة

 اليها يعود ثم السفل يكسرها ثم النقطة ههذ يحترم ان اوال هل البد الثانية الهابطة الدورة الى يكمل

،  الثقل مركز او المستوى حول بالتمحور مايسمى وهذا السفل ويكسرها اليها يعود ثم ويصعد

 العلى وكسرها اليها عاد ثم السفل كسرها هان يا المراحل ههذ من مرحلتين اكل قد السعر ان ووجدنا

 هاالتجا يبقى 13420 مستوى من اعلى هو االن لدينا الفيصل اصبح اذا،  ثانية مرة اليها عاد ثم

 حضرتك هذكرت يالذ قاعها يوالت 14600 عند يالدايل على الصاعدة الدورة يكمل ان الى صاعد

 ان هاتوقع يالذ وهذا هللا شاء ان 11990 حدود الى هابط هاالتجا يبقى السفل كسرها اما،  13145

 انت هحددت يالذ القاع طبعا شهور تستغرق اهداف ييعن يالدايل على الكالم هذا طيب. .  هللا شاء

 ان ىال 180و 90 ياواالز واحترم هعند من يرباع شكل اتخذ الزوج ان بدليل ايضا هب يعتد فهو

 . االن حتى كسرها يستطع ولم 270 الى وصل

=================== 

   صالح احمد مريم بواسطة كتبت مشاركة

 منها هيرتد ةزاوي اول يان بعرف يازا استفسار يعند،  حمادة ذاستا كعادتك رائع من اكثر موضوع

 ؟ الزواياي ف اجرب بفضل انا وال . يازا. .. او يسداس او يثمان ييعن او 60او 45 يه السعر

 الشكل تحديد يستستطيع االرتداد مكان الى النظر فمجرد صعوبة يتجد لن الكريمة ياخت الخبرة مع

 فريم يا وعلى امامك صريح قاع او قمة يتجد عندما يبتنتظر يانت ييعن هللا شاء ان سهولة بكل



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 8صفحة ) 

 يتحدد هعلي وبناءا االرتداد منطقة يماه سريعا يتجرب ثم ارتداد يتجد ان الى يتنتظر هعلي يتعمل

 . هللا على يوتتوكل الشكل

=================== 

   XXhusseneyXX بواسطة كتبت مشاركة

 والحاجات واالندكتور بطضبال عملت حضرتك ما يز بعمل انا. .  يفن الؤس معلش حمادة كتوورد

 فيها مش اماكن من وبيردة المرجيح يز ويطلع الزوايا تحت بينزل السعر يبالق بس طهاضبب يد

 . ببعض ةمرتبط مش ياواز من بيرد ييعن ةلفتمخ اماكن من او زوايا

 يالهندس والشكل البداية نقطة تحدد ان استطعت ان. .  الموضوع يماف اهم يحسين ياخ البداية نقطة

 . كان مهما زوج يا لكذيخ لن هللا فباذن

=================== 

   raed2011 بواسطة كتبت مشاركة

 التطبيق استطعت الطريقة لهذه قرائتي بعد. .  االسئلة بعض اذنك بعد من حمادة دكتور ممكن اذا

 . امكن ان االستفسارات بعض لدي ولكن لليورو الحقيقية القمم على

 1.1990 الهدف غيتلي نقول الحالي الوضع فمثال القاع وا القمة بتغيير الدورة اكمال غيتلي اوال

 . اعلى قمة وتحقيق 1.4939 باختراق

 الرقم خدمتنس احنا مثال يعني الكبيرة القمم غير بطريقة معها التعامل يمكن هل الفرعية القمم : ثانيا

 نتجاوز ممكن القيم هذه غيرنا ولو الفرعية القمم مع الرقم هذا تغيير يمكن هل الحقيقية للقمم 2

 المعظم يلال ساعة الربع لفريم معادلة نوجد ممكن وحتى الصغيرة الفريمات على السعر فرق مشكلة

 . عليه يتداول بحب

 هو لكن الطريقة بنفس معه اعمل حاولت الني كاليورو الباوند مع التعامل يتم هل : اضافي سؤال

 . وشكرا. .  لالسف جدا معقد



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 9صفحة ) 

 الساعة لفريم وتصلح ارقام مجرد ييعن التسعة مربع من مستوحاة اساسا العامة الفكرة يغال يا

 او سلعة او اندكس او بمفردها عملة او زوج يال وتصلح،  الدقيقة فريم وحتى يوالشهر يواليوم

 او ييوم كلمة فكرة وعلى يلليوم نستخدمها يالت فالمعادلة،  باالرقام يتعلق يءش يا او معادن

 هل وتجعل باستمرار يتحرك يءش تفصل فكيف صحيح غير الكالم هذا ساعات 4 او ساعة او يشهر

  ؟ زمنية فواصل

 يالذ يالتال الرقم ىال يصل ان الى نةيمع دورات من هل البد رقم فلكل،  ارقام دورة هو والصحيح

 الى يصل ان الى واحدة دورة هيلزم الرقم هذا 1493 الرقم:  هد للكالم مثال هاضرب،  متزنا هيجعل

 2 الرقم همن وطرح االول رقمال الجذر اخذ يه طبعا والمعادلة،  الهبوط رحلة يف 12420 هذا الرقم

 الدورة ههذ ان الحقيقة يف يحدث يالذ لكن،  كبرى دورة وتسمى واحدة دورة طيب،  الناتج تربيع ثم

 من،  المرحلة هبهذ يمر 1492 الرقم الى يصل ان قبل 1493 الرقم الن صغرى دورات عدة يتخللها

 الكالم هذا على وبناءا،  14920 الرقم الى يصل ان الى وهكذا 14937 ثم 14938 الى 14939

 ىالصغر من واصغر ىالصغر الدورات ىعل نحصل يلك رقمين او اليمين على رقم نضيف ممكن

 . االرقام دوران عليها يبن يالت العامة الفكرة يماه نعرف طالما كمان

=================== 

 

 الشكل هذا على هابط يرباع شكل يتخذ الزوج ان وجدت حاال الشارت فتحت. .  عليكم السالم



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 10صفحة ) 

 

 مستوى والهدف 180 الزاوية مستوى اختبار نقطة يوه 13283 نقطة من البيع يكون هوعلي

 . االن حتى نقطة 20 من اكثر محقق وهو 13246 النقطة عند 240 الزاوية

=================== 

  180 الزاوية يختبر اخرى مرة الزوج وعاد

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 11صفحة ) 

 يكسرها لم وان،  يخرج العلى المستوى كسري ان ينتظر بل ثانية مرة يدخل ال مرة اول يف دخل من

 . مباشرة االن الدخول هفيمكن بعد يدخل لم من اما هصفقات تعزيز هفيمكن

=================== 

 . هصفقات عزز لمن وهنيئا البصر لمح يف هللا بفضل نقطة 20. .  عليكم الخيرات صباح

 

=================== 

   raed2011 بواسطة كتبت مشاركة

 وعملت 1.3548 لليورو القمة ماخذ انا،  الجذر طريقة على شغال انا حمادة دكتور. .  عليكم السالم

 القمة ياواز احدى عند 1.3060 من بالقرب واتوقع 1.3109 عند قاع والهدف عليها حساباتي

 ؟ الكالم صح رايك شو،  1.4939

 من يالخماس الشكل مستويات ترسم ان افضل ولكن ياخ ممتاز. .  هوبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 الساعة فريم على يخماس شكل على يسير فهو الزوج حركة تتابع يلك المختارة قمتك



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 12صفحة ) 

 

 288 الزاوية القادم هدفك فيكون هوعلي 216 الزاوية كسر وهاهو الشكل مستويات جميع ويحترم

 ةالزاوي عند تخرج ان فيجب العلى اخرى ةمر 216 ةالزاوي كسر عدم بشرط 13178 السعر عند

 لك واتمنى. .  وهكذا اخرى مرة تدخل السفل هكسر عند تتابع ثم عندها من سيرتد هللا باذن هالن 288

 . التوفيق

=================== 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 13صفحة ) 

،  14:52 الساعة وواحد 11:54 الساعة واحد بالطول خطين وضعت يد السابقة الصورة شايفين

 هعند حدث ماذا يالثان الخط لنرى تعالوا انعكاس هعند من حدث االول الخط

 

 للسعر انعكاس وتوقع هللا بفضل الهدف وتحقق الدقيقة فريم على صفقات حاجة وال ينور هللا مافيش

 . يرب فضل وهذامن هللا ماشاء قولوا بالساعة حتى وال باليوم وليس بالدقيقة

 

=================== 

 هللا باذن شراء لندخل 13201 النقطة عند العلى 90 الزاوية كسر انتظار يف



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 14صفحة ) 

 

 ومواعيد الدقيقة فريم على 13165 يالحال القاع من يرباع شكل على يتحرك دوالر اليورو ان حيث

 وهللا فلنتابع القاع كسر تم اذا الحسابات ههذ كل وتلغى 15:32 و 12:27 الساعة هللا باذن االنعكاس

 . التوفيق يول

=================== 

 حيث 13237 والهدف هللا باذن شراء هنا من وندخل بالصعود االذن الخذ السعر ورجع الكسر تم هنا

 . 180 الزاوية

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 15صفحة ) 

=================== 

 الصعود يف يالثالث الشكل يتخذ ان وقرر هسير خط غير قد الزوج ان حيث الهدف تعديل تم

 

 حيث االنعكاس بمرحلة يمر االن والسعر،  13261 السعر حيث 240 الزاوية الى الهدف نعدل هوعلي

 . فلنتابع االنعكاس وقت جاء

=================== 

 

 القادمة الوجهة تتضح حتى فقط نقاط 6 بربح يونكتف االن الخروج يتم



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 16صفحة ) 

 

=================== 

 عند الحالية القمة من نحسب ونبدأ هاالتجا نعكس الصاعد هاالتجا يف السفل 120 الزاوية وبكسر

13236 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 17صفحة ) 

 ثم فقط نقاط 10 بهدف هنا من ينشتر ان وممكن هابط يسداس شكل على يتحرك الزوج ان فنجد

 . 180 الزاوية والهدف بيع للدخول السفل 120 الزاوية كسر ننتظر

=================== 

 سريعا الهدف تحقق هلل الحمد هكد يقو حلو

 

 . فلنتابع 19:14 الساعة واخر 16:14 الساعة موعد لدينا الجديدة اتساالنعكا بمواعيد التذكير مع

=================== 

 

 االنعكاس موعد ييات حتى يتذبذب السعر ظل السفل 120 الزاوية كسر بعد



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 18صفحة ) 

 

=================== 

 يد الصورة صورت جماعة يا وهللا

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 19صفحة ) 

 ريتطواض فصل النت اضغط وجيت(  بيع وندخل هكد لحد انعكاس هعلي كفاية) يد المشاركة وعملت

 يد الحلوة الصفقة وضاعت ريستارت اعمل

 

 . يتان بيع ندخل 120 الزاوية من يقرب لما هللا شاء ان. .  ملحوقة العموم على

=================== 

 

،  زماااااااااااان من شايفهولك هد بيحصلك يالل وكل الردو ياليورو عليا صعبان وهللا متغرب يا يحبيب

 . مسكين يا ها



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 20صفحة ) 

 

=================== 

 اخواننا كل وثأر بثأرنا نأخذ واالن قديما بنا غدرت لقد اليورو ايها اللعنة صحبتك انفجر او انتحر

 . عنها تكلمنا طالما يوالت 13150 قطةنال يوهاه

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 21صفحة ) 

=================== 

 المستعان وهللا هوادة وال رحمة بدون ونذبح هنا من نعزز

 

=================== 

 زل قوم عزيز وارحموا حلوة الرحمة هكد لحد بقى كفاية

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmed                            حمادة سالم                                        –اليورو دوالر بعد شهور 

 ( 22صفحة ) 

=================== 

 هللا باذن وانتظر. .  يتناد لمن حياة وال 11990 ههدف اليورو ان بقول وانا شهور 7 من العظيم وهللا

 الضحايا حسابات على السنة برأس االوغاد سيحتفل حيث العام هذا نهاية عند لليورو بسيط قاع

 العام من 4 شهر حلول وقبل. .  باهلل اال قوة وال حول وال والمسلمين العرب من اغلبهم ولالسف

 . واعلم اعلى تعالى وهللا. .  سنت 20ـ وال الدوالر مشارف حول اليورو سنجد هللا باذن القادم

=================== 

 عنها تكلمنا يالت القريبة االهداف جميع هللا بفضل لكن. .  وقت وستأخذ بعيدة الهبوط اهداف باشااي

 السفل وكسرها عنيدة زوايا امام يقف السعر هنا وطبعا،  13225و 13150و 13350 يوه سابقا

 على الزوج يتحرك حيث 14245 القمة من يالدايل فريم على مثال فعندنا،  الوقت لبعض سيحتاج

 . الزوايا اهم يثان يوه 288 الزاوية عند االن واقف يخماس نصف شكل

 

 ان سنجد يالدايل فريم على 14939 القمة من بدأت يوالت الكبرى الهابطة الدورة حساب عند وحتى

 الدورة من 90 الزاوية يا 450 الزاوية عند االن واقف وهو يرباع شكل على يتحرك الزوج

 . بها يستهان وال الزوج سير خط يف ايضا الهامة الزاويا احدى يوه الثانية الهابطة
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 الدورتين بين يفصل يالذ الثقل مركز او يالسعر المحور وهو 13420 مستوى وهو االهم يءالش

 لذلك هالي السعر بجذب يقوم ان لحظة يا يف وممكن الزوج مصيدة فهو يالدايل فريم على الهابطتين

 . المستعان وهللا. .  المعطيات ههذ لكل حساب عمل ويجب الهبوط طريق يف الحذر من البد

=================== 

 اليوم سيتكرر االمس سناريو ان يبدو
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 يصل وعندما االن فلنراقب اعلم وهللا يمدو هبوط ثم 120 الزاوية مشارف حتى العلى انعكاس

 . الموفق وهللا السكين نجهز 120 الزاوية الى السعر

=================== 

 13037 القمة من هابط يعشار شكل على يتحرك دوالر اليورو

 

=================== 

 

 الشكل لمستويات يمتناه احترام نالحظ وكما المتوقعة االنعكاس اوقات وضع مع للشارت تحديث

 االنعكاس واوقات
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=================== 

 الصنقور بواسطة كتبت مشاركة

 طبعا الزوايا مؤشر سؤال أسأل عايز أنا حمادة أخ،  متفاني وشغل عظيمة ورشة. .  عليكم السالم

 القول يمكننا كيف السؤال ولكن المدخالت بعض بتعديل وذلك طبعا االكبر الفريمات على وضعه يمكن

 يمكننا اليومي على مثال الثاني المستوى الى يتوجه السعر وان كسر قد الزوايا من المستوى هذا بأن

 او اسفل ساعتين اغالق الساعة وعلى،  المستوى هذا أعلى أو اسفل يومين اغالق دعب ذلك قول

 لك ام الكالم هذا نعتمد ان يمكننا هل المستوى لهذا الكسر بعد مباشرة ندخل أو المستوى هذا اعلى

 واشتري بيع موضوعك في فلكي توافق عن اخر كالم فذلك االنعكاسات وقت واكيد. .  خرآ يأر

 ما ألن حبة حبة بس وأفصفصه الموضوع هذا أدرس سوف بأني وأوعدك تكسب الزم عنك غصب

. .  الشكر جزيل ولك جزئية جزئية يفهمه أن به ليلم الواحد وعايز كبير وعلم بسهل ليس به تأتي

 . كبير هللا عند ثوابك

 وتحديث كسر يعتبر الفريم نفس من واحد هاتجا يف متتاليتين شمعتين اغالق الصنقور ياخ نعم

 . يالتال المستوى هو والهدف هللا باذن االن نبيع ان يمكن. .  االنعكاس وقت يف المرفق للشارت
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=================== 

 واغلق عاد هولكن المستوى اسفل فعال السعر وهبط االنعكاس لوقت طبقا بيع دخلنا الحالة ههذ يف

 المستويات احد كسر وانتظار الدخول نقطة على تقريبا البيع من نخرج هنا المستوى اعلى شمعتين

 . هاتجاه يف للدخول
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=================== 

   halmoos بواسطة كتبت مشاركة

 مفيش ةالنهارد رغم) فلكية عالقات هي هل ؟ هذه المتوقعة االنعكاس اوقات تحديد تم كيف فضلك من

 . بشدة مشكور ( عالقات

 االنعكاس باوقات الخاص الجزء شرح عند التسعة مربع موضوع يف بالتفصيل شرحها سيتم هللا باذن

 الترند نهاية وتوقع 14939 الحالية هقمت من بدأ دوالر لليورو يالدايل فريم على شارت لك واضع

 نهاية عند هللا شاء ان قاع ليورول ان اقول يجعلن يالذ وهذا هللا باذن االنعكاس واوقات 11990 عند

 . هللا عند والعلم هذا معدودة ايام بعد العام هذا

 

=================== 

 اكتفى الزوج ان ذلك معنى ؟ هذا معنى فما المستويات احترام بعدم الزوج أبد نالحظ كما االن طيب

 السعر احترام متابعة يمكنكم،  13037 القمة من يالعشار الشكل على هابطة دورة بنصف
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 هو فما 12956 القاع من صاعدة دورة بتكوين ذلك بعد بدأ ثم دورة النصف ههذ يف للمستويات

 . االجابة لكم اترك ؟ الصعود يف عليها يسير يالذ الشكل

=================== 

 ؟هعلي يسير يالذ الشكل هو هاي يبقى 13070 يستهدف هللا باذن الزوج. .   المأمورية عليكم سهلأ

=================== 

 القاع على تحصل يلك الدقيقة فريم على مايكون اصغر الشارت بنصغر اننا اتفقنا احنا ايهاب يحبيب

 دورة لكل ان هو الصحيح يالعلم الكالم انما فقط للتسهيل هد الكالم قولت وانا امامنا يالت القمة او

 وزمنية سعرية دورة لها الشارت على نقطة يا تانية بطريقة هاقولهالك،  زمنية دورة لها سعرية

 دورة هل والرقم رقم عن عبارة الشارت على نقطة فكل قاع او قمة تكون ان شرط وليس بها خاصة

 رقم بنختار لذلك،  رقم كل دورة هنتتبع معقول مش لكن االتزان هيعطي يالذ الرقم الى يصل يلك حياة

،  زمنية ودورة سعرية دورة هل الرقم هذا قاع او قمة هعند كون هان بمعنى السعر حركة على اثر قد

 360 زواياها مجموع يوالت دائرة كلمة من هجاي فالدورة خط مليون تحتها تضع ان يجب دورة كلمة

 . اللعبة سر هو الرقم وهذا 9=0+6+3=360 درجة

 يينته لم قاع او قمة هتختار يبقى الدقيقة فريم على تشتغل كنت اذا اكثر مصعبهاش عشان ييعن

 فقد زمنيا ياالفتراض هعمر انتهى حضرتك هاخترت يالذ القاع لكن شمعة 360 وهو ياالفتراض هعمر

،  االن سألتهم قد سؤالين اجابة تجد سوف المقدمة ههذ ومن دقيقة شمعة 360 من اكثر هعلي مر

 نبدأ يالذ القاع او القمة اختيار وهو يالثان السؤال واجابة،  االنعكاس وقت وهو االول السؤال اجابة

 180 يتساو النصف عمر فترة يبقى،  شمعة 360 الزمنية الدورة عمر طيب الحسابات هعند من

 شمعة 45 ييساو الثمن يبقى،  (9=0+9) شمعة 90 ييساو الربع يبقى،  (9=0+8+1) شمعة

 االنعكاس اوقات تعرف ان واردت القاع او القمة سعر على جيت لو حضرتك يبقى،  (4+5+9)

 هكد انك بالرغم اجبتك قد اكون ان ارجو. .  وهكذا شمعة 45 كل بعد يطول خط فسترسم المتوقعة

 تقبل. .  فيك خسارة مش مشكلة مش ياال التسعة مربع موضوع يف هسأشرح كنت جزء حرقت

 . يغال يا يتحيات
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=================== 

   ابوإيالف بواسطة كتبت مشاركة

 دكتور شوي تحملني جان برنامج حسب 13054 يستهدف إنه مانقول ليش حمادة دكتور معليش

 او لقاع قاع من هي هل الزمنية الفترة تحديد ايضا ؟ كيف الهندسي الشكل احدد عارف ماني وبرضه

 . خير يجزاك هللا تحملني اسف ؟ بتاخذها لقمة قمة من

 وايضا،  علتها على المستويات ذبناخ التسعة مربع مستويات طريقة يف. .  يغال يا لك لهاقو

 مرة يعود ثم لمستوى يوهم كسر او ذيل كل يعمل هتالقي ممكن بس كالم مافيش السعر سيحترمها

 نأخذ ان من بدال التعديالت ههذ ضمن من،  هعلي التعديالت بعض يسنجر اننا ذكرت وكما اخرى

 بالسعر يقذف ان استطاع الرقم هذا اقوى رقم نأخذ سوف ال المربع على الموجود الجامد المستوى

،  معين يهندس شكل على الزوج حرك القاع وهذا تكون قاع هعند من يسجل الشارت وجعل عاليا

 همستويات يحترم الزم يبقى الصحيحة البداية نقطة وعرفت يهندس شكل على تحرك الزوج وطالما

 هو الدقيقة فريم على الزوج لحركة يهندس شكل اقرب وجدت لذلك،  الدقيقة فريم على وحتى بدقة

 . 72 الزاوية الى هبط ثم،  144 الزاوية حتى صعد هان

 

 . 13070 السعر عند 144 الزاوية ضعف يوه 288 الزاوية الى صعودا سيعود هان توقعت لذلك
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=================== 

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 حينئذ النه لليورو قريب قاع تتوقع جعلك الذي هذا كذلك ، توقعته ما هذا دكتور يا سلمت هللا شاء ما

 . اعلم تعالى وهللا 14939 القمة تكون على يلياد شمعة 180 مضى قد يكون

 نفسك تجد سوف وتحت فوق االقطار وانصاف المربع اقطار وصلت لو دانت يغال يا وبس هكد مش

 سيرتد اين ومن االنعكاس موعد وتتوقع والهبوط الصعود يف للزوج مستقبلية ترندات بترسم

 . فيها يمخمخ يالل عايزة بس كتير وحاجات

=================== 

 ونجد،  وتبجيال احتراما عندها ووقف يالخماس الشكل زوايا من زاوية الى الزوج وصل نشاهد كما

 . االذن هليعطي االنطالق وقت منتظر وذلك التذبذب يف أبد هان

 

 فلنتابع

=================== 
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 forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ الهدف منه المحسوب القاع رسيك لم طالما الدخول قرار علي يؤثر ال الحالي التذبذب هل

 من داخلين نكون لما معقول ومش يعال وبلوت بسيطة وباهداف نجيسكالب صفقات يد يغال يا ال

 يتم ان الى ننتظر نفضل اتجاهنا عكس يكسر ويرجع هاتجا يف معين مستوى عند من الطريق منتصف

 فورا بنخرج اتجاهنا عكس مستوى كسر مستويات مع نتعامل نحن طبعا ال همن المحسوب القاع كسر

 من الدخول ننتظر يبقى،  صاعد مثال اتجاهنا وهنا الصحيح هاالتجا يف ولكن مجددا ندخل ان وننتظر

 يتم عندما ؟ بيع ويكون اتجاهنا نغير متى. .  شراء يكون ولكن كسرأو  ارتداد سواء يقو مستوى

 تكون ان ارجو. .  لدينا ظهرت قمة اخر من حسابتنا نبدأ ونرجع هعند من نحسب يالذ القاع كسر

 . الصورة وضحت

=================== 

   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 360 يعني دورة هي زمن او سعر كان اي الرقم حياة ان نعرف نحن ، سريع سؤال حمادة اخي طيب

 توقيت 1145 الساعة صباحا تكون الذي القاع حياة انتهت االن ، عليه نحسب اللي الفريم من شمعة

 . بالضبط ساعات ست اي مساء 1745 الساعة عند وانتهى البرنامج

 ظهرت قمة اخر من نحسب حتى كسره ننتظر أم القاع هذا من الحسابات انهاء المفترض من هل

 وجوبا فكان السعر ياتي ولم الوقت جاء فقد حياته انتهاء حالة في. .  سابقا تفضلت كما. . لدينا

 . تحياتي ؟ كذلك اليس السعر انعكاس

 ايهم وتختار االخيرين والقاع القمة وتشاهد االعلى الفريم الى تعود ان اما. .  عديدة خيارات لديك

،  لهم االنعكاس اوقات على وتتعرف الهابط او الصاعد يالهندس الشكل لتعرف كتحسابا يوتجر

 عندهم من وتبدا يالحال القاع او القمة الى وتنظر الدقيقة فريم على جديد من تبدأ ان يالثان الخيار

 بعضهم من قريبين ولكن وقاع قمة امامنا الدقيقة فريم على دوالر اليورو االن مثال عندك،  حساباتك

 تريح تروح انك االخير الخيار،  وهكذا الكسر هاتجا مع كتحسابا يوتبن احداهم كسر تنتظر ان يمكن
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 شاء ان جديد يوم وننتظر. .  هكد هاعمل منا يز خالص الشارت وتقفل وناسك اهلك وتزور اعصابك

 . هللا

=================== 

 شكل على يتحرك الزوج ان ووجدت القوية المستويات على واعتمدت اكثر الشارت صغرت انا

 هللا شاء ان شراء للدخول 90 الزاوية كسر انتظار يوف يرباع

 

=================== 

 العودة ستوبوال 13075 السعر عند 180 الزاوية هو والهدف هللا بركة وعلى الكسر تم وهنا

 . 90 الزاوية اسفل واالغالق
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=================== 

 يكرم وربنا نقط 10 بهدف بيع وندخل الشراء من االن نخرج هلل والحمد هكد يقو عسل

 

 بس؟ انا يعند وال يتان حد عند حصل ياترى الدقيقة فريم على هد حصل يالل الجاب هاي عارف مش

 . ونشوف نتابع مهم مش. .  هاي وال يدلوقت اخبار هفي وال

=================== 
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   brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 هللا سبحان االنعكاس بعد وذلك متعددة اهداف ضرب هلل الحمد

 

 يومحترمش هكد صعد طالما الهدف حقق وان تعرفها معلومة بس االهداف تحقيق يغال يا مبروك

 هعن الخروج تم او بوطضم غير يالهندس الشكل ان ليك مؤشر يبقى هتوقعت يالذ الشكل مستويات

 . 180 ثم 90 ةللزاوي احترام الزم يبقى يرباع شكل توقعت انا طيب. .  اخر شكلى ال وتحول
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 ان بسميها او للمستوى احترام معناها يد التتنيحة. .  يازا هقدام ويتنح المستوى عند يبيج شايف

 ان فرضنا طيب يتحترمن والزم سهل مش انا بالك يخل هوبيقول الزوج على بيعلم هد المستوى

 على او هحول ويتمحور يتان ههيرجعل هان هعن غصب الزم يبقى وصعد هعند من يمانزلش الزوج

 . دخولنا نقطة من بنخرج بقى هعند الصعود يف االذن همن ياخد االقل

=================== 

 خدمة يا باشا يا شوفت

 

 االنعكاس ومواعيد االرتداد مستويات مع هلغت يفهم يالل عايز بس بها يتكلم لغة هلي هد قيقةالد فريم

 . هللا بفضل هوكل العالم يف محلل يا تتحدى ان تستطيع

=================== 

 الزاوية وعند يسداس شكل على يتحرك الصباح يف كان اليوم لهذا دوالر لليورو الصحيحة المدخالت

 الزوج بدا عندها ومن الدقيقة فريم على للزوج الزمنية الدورة انتهت ان يال كسرها يستطع لم 120

 وقتها يف رفعها استطع لم يولكن للعمل اذهب ان قبل الصباح يف صورتها صورة هوهذ االنعكاس يف

 من لتتاكدوا االنعكاسات موعد وترقب والمؤشر التوقيت وضع ويمكنكم،  باالنترنت االتصال لضعف

 . الطريقة قوة
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 وطبعا يعشار شكل على يتحرك والزوج هابطة تكون ولكن جديدة بدورة أنبد طبعا االنعكاس وبعد

 مواعيد مراقبة يمكنكم وايضا،  االن دوالرولليور همانرا وهذا خانق تذبذب معناها يعشار شكل

 يالتال الشارت يف كما االنعكاس

 

=================== 
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 تم بعون هللا تعالى 

 بورصاتالموضوع في منتدى 

============ 

 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا

 


